สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 20/2559 เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559
การประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ ด้ านบริ หาร ครั้งที่ 20/2559 เมื่ อวั นอังคารที่
14 มิ ถุ น ายน 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม 704 ชั้ น 7 ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
โดยมี นายวั ส ติงสมิ ตร ประธานกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระส าคั ญ
ได้ดังนี้
1. กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เข้ า ร่ วมการประชุ ม ASEM Expert Forum และ GANHRI
Special Session on Human Rights of Older Persons
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบเรื่องประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของเกาหลีใต้ (นาย Sung – Ho – Lee) มีหนังสือเรียนเชิญประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของไทย เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ASEM Expert Forum และ GANHRI Special Session on Human Rights of
Older Persons ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม Four Seasons กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่งนายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ
ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
2. พิ ธี ลงนามบั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อระหว่ างส านั กงานคณะกรรมการปฏิ รู ปกฎหมายกั บ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีมติรับทราบเรื่องการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกับสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2559 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประสานความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้เกิดการคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนในสังคมอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นประธานในพิธีและกล่าว
นาในเรื่องนโยบายการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3. ร่างระเบียบคณะกรรมการมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ....
ที่ประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ได้ พิจารณาร่ างระเบี ยบคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ. .... ซึ่งฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการด้านการไกล่เกลี่ย
ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างตามความเห็ นที่ประชุ ม กสม. ด้านบริ หาร ครั้งที่ 19/2559 เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน
2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าว และมอบฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามความเห็ น ที่ ป ระชุ ม โดยปรั บ แก้ ไ ขในส่ ว นของบทวิ เ คราะห์ ศั พ ท์ ค าว่ า
“คณะอนุกรรมการ” และคาว่า “การไกล่เกลี่ย” และให้แก้ไขปรับเปลี่ยนข้อความในข้อ 3 ข้อ 6 ข้อ 14 ข้อ 24
ข้อ 29 ข้อ 31 ข้อ 35 และข้อ 36 และเสนอให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนายชาติชาย สุทธิกลม) พิจารณาอีกครั้ง และมอบสานักงาน
กสม. นาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป
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4. กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ พิจารณาเรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ตามที่นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เสนอในที่ประชุม เพื่อพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ
1. การกาหนดเรื่องสิทธิมนุษยชนกับบทบาทภาคธุรกิจให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565
2. การจัดทาแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิ จกับสิทธิมนุษยชน กาหนดเป้าหมาย 3 ปี เพื่อแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติ
ซึง่ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็ น ชอบให้ มี ก ารก าหนดเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ บทบาทภาคธุ ร กิ จ ให้ อ ยู่ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565
2. เห็นชอบให้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กาหนดเป้าหมาย 3 ปี
เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
3. มอบให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดาเนินการจัดทารายละเอียด
แผนกลยุทธ์แล้วนาเสนอให้ กสม. พิจารณาเห็นชอบต่อไป
5. รายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หารือในที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติใน
การเขียนรายงานการปฏิบั ติ ตามอนุ สั ญญาว่ าด้วยการขจั ดการเลื อกปฏิ บัติ ต่ อสตรี ในทุกรู ปแบบ (CEDAW)
กาหนดการ Deadline Submission และขอทราบความคืบหน้าการดาเนินการจัดทารายงานคู่ขนานการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบให้สานักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศเสนอแนวทางในการจัดทารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ (CEDAW) ในคราวต่อไป
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